
Nogle begivenheder er vigtigere end andre
                                 Derfor gør vi noget ekstra ud af dem 

Ruths hotel · stRaNDhotellet · sømæRket 

selskabeR



Vi holder skarpt øje med de nye tendenser
                                 uden at vinke farvel til traditionerne
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Vi har været her i mere end 100 år. Vi kender omgivelserne,  

mulighederne og alt det, der gør et besøg i Gl. skagen til en helt 

unik oplevelse. men vi hviler aldrig på laurbærrene. til gengæld 

undersøger vi nysgerrigt og begejstret alt det nye, så vi kan  

inspirere vores gæster til at fejre og festligholde de store og  

mindeværdige dage.

Det ligger i vores natur.



Vi indrømmer det gerne
Vi elsker at forkæle vores gæster

Ruths hotel i Gl. skagen vil gerne inspirere dig og dine 
gæster til at holde festlige og hyggelige sammenkomster 
i vores selskabslokaler.
 
her finder I både det eksklusive og elegante, det romantiske 
og klassiske samt det originale og mere maritime. og vi hjælper 
med at finde lige netop den løsning, der matcher og 
fuldender jeres festlige arrangement.
 
maden, vinene, borddækningen, serveringen, det hele er i 
top. og vi har plads til alle – og alles ønsker – uanset om I er 
få eller mange, skal fejre rundt, holde bryllup, jubilæum, om I 
vil have storslåede gourmetoplevelser, autentisk badehotel, 
fest til den lyse morgen eller bare nyde lidt af det hele.
 
Vi sætter en ære i at give vores gæster det bedste af det 
bedste. og når festen er forbi, tilbyder vi overnatning i herlige 
omgivelser med adgang til perfekte faciliteter – lige midt i 
skønne Gl. skagen. 
 
Vi indrømmer det gerne. Vi elsker at forkæle vores gæster. 
og vi glæder os til at byde jer velkommen til Ruths hotel.
 
Det ligger i vores natur.
 

På festligt gensyn 
og med venlig hilsen

Peter Chr. Jensen
adm. direktør

Ruths hotel 
- det eksklusive

Ruths hotel tilbyder selskabslokale, 

gourmetrestaurant, brasseri, pejsestue, 

wellness og værelser.

side 5

stRaNDhotellet 
- det romantiske

strandhotellet tilbyder selskabslokale, 

sommerrestaurant og værelser.

side 6

sømæRket 
- det hyggelige

sømærket tilbyder selskabslokaler hele 

året samt restaurant i sommerperioden.

side 7
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køkkenchef Dennis Juhl og hans team af dygtige kokke, der hver 

er er specialister på deres helt specielle område, arbejder passi-

oneret for at dit selskab bliver en helt særlig oplevelse for dig og 

dine gæster.

madstilen er inspireret af det bedste fra det klassiske, franske køk-

ken, kombineret med de nye teknikker fra det nordiske køkken.

Råvarerne er indsamlet, høstet, fisket eller købt lokalt i sæson, 

kombineret med det allerbedste fra Frankrig.

Nøgleordene er innovation og tradition.

Det ligger i vores natur.

Innovation & tradition
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Ruths hotel er Danmarks mest eksklusive badehotel. hotellet er 

opført begyndelsen af 1900tallet og ombygget af Philip-sørensen 

til 5-stjernet hotel i 2004 med helt fantastiske muligheder for at 

feste og fejre alt fra fødselsda ge, bryllupper, jubilæer, højtider og 

andre festlige begivenheder.

På Ruths hotel elsker vi at kræse om vores gæster, og vi serverer 

skøn gourmetmad i flotte og stilfulde omgivelser med plads til 

alt fra hyggeligt nærvær til store armbevægelser. Vi tilbyder sel-

skabslokaler, brasseri, pejsestue, stor terrasse, wellness og velin-

drettede væ relser med alle tænkelige faciliteter. 

Det ligger i vores natur.

Vi serverer kun det bedste af det bedste 
                                          Vi har det jo helt tæt på

Ruths hotel
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strandhotellet. Det smukke og autentiske badehotel helt tilbage 

fra 1890, der blev overtaget af Philip-sørensen i 1979, fremstår nu 

med en charmerende atmosfære tro mod datidens traditioner og 

med gode overnatningsmuligheder. hotellet er perfekt til mindre 

fester og selskaber i klassiske romantiske omgivelser.  

På strandhotellet har vores gæster mulighed for at nyde det ori-

ginale badehotel med alle moderne og hyggelige faciliteter, og i 

vores salon, sommerrestaurant, pejsestue og selskabslokale til-

byder vi optimale muligheder for at fejre livets store fester. 

Det ligger i vores natur.

blå himmel og frisk havluft udenfor
             Ild i pejsen og masser af nydelse indenfor

Ruths stRaNDhotel
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sømæRket
menuer efter aftale, priser fra 395,-

min. 20 - maks. 50 personer 

sømærket ligger lunt mellem vores to hoteller. ægte lokalkultur 

med masser af historier og plads til flere. Restaurant om somme-

ren, selskabslokaler resten af året. Velassorteret bar, gode mulig-

heder for events og anderledes typer af arrangementer.

her tilbyder vi de helt rigtige muligheder for alle, der elsker at hol-

de fester og arrangementer i afslappede og hyggelige omgivelser. 

Det ligger i vores natur.

ærlige råvarer, veltillavet mad og andre gode oplevelser 
serveret med nordjysk lune og fornemmelse for god stil  



8 >> alle priser gælder 2015 - 2016 og er pr. person/kuvert samt inkl. moms. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer. <<

selskabsmeNueR: FoRÅR - sommeR
Vælg mellem 3, 4 og 5 retters menu eller helaftensarrangement.

MENU

3 retter

525,-
5 retter

725,-
4 retter

625,-

ForrEttEr

• tun med hasselnødder, soja, ingefær og krydderurtesalat

• Vild laks, urteemulsion, feldsalat og peberrod

• skagenfisk, kål og muslingefumé

• Jordskok, gnalling (ost) og løg

• Gravad lam, løvstikkecreme og sprød malt

HovEdrEttEr

• stegt kalvefilet med jordskok og trøffelsauce

• lammeryg, danske rødder og morkelsauce

• unghanebryst med urter, cremet kartoffel og frikassé

• oksemørbrad med rødbeder og aromatisk sauce

dEssErtEr

• ”Citronfromage”

• Cremet chokolade, sprød chokolade og skyrsorbet

• Ymermousse, smør-tuille og brun farinsauce

ForrEttEr

• kammusling, blomkål og nøddesmør

• terrin af saltet torsk, friske urter og muslingsauce

• stegt skagenfisk, spæde grøntsager og aromatisk sauce

• asparges, hollandaise, urter

• sprøde brisler med blomkål og trøffel

HovEdrEttEr

• sommerbuk, spæde grøntsager og peberrod

• majskylling med kantareller, majs og hønsesky

• stegt skagenfisk, ærter og ægte sauce

• oksemørbrad, sommergrønt og trøffel sauce

dEssErtEr

• Rabarber, hvid chokolade og sprødt

• sommerbær, hyldeblomst og ymersorbet

• Chokoladedessert og bærsorbet

MArts · APrIL · MAJ JUNI · JULI · AUGUst

Ruths hotel, min. 10  personer 

Ruths stRaNDhotel, min. 10 - maks. 30 personer



9>> alle priser gælder 2015 - 2016 og er pr. person/kuvert samt inkl. moms. Vi forbeholder os ret til evt. ændringer. <<

selskabsmeNueR: eFteRÅR - VINteR
Vælg mellem 3, 4 og 5 retters menu eller helaftensarrangement.

HELAFtENsArrANGEMENt

Velkomstdrink, menu + afstemt 

vinmenu, kaffe/te med sødt, bar 

med øl, vand & vin. Natmad.

3 retter

1.595,-
5 retter

1.895,-
4 retter

1.745,-

ForrEttEr

• skagenfisk med variation af løg og urtesauce

• Jomfruhummersuppe serveret med terrin af saltet torsk 

 og sprøde croutons

• stegte kammuslinger, selleri, æbler og brunet smør

• Råmarineret okse, svampe og smørcroutons

• brunet jordskokkesuppe med trøffel og urter

HovEdrEttEr

• Jysk vildt med rødbeder og trøffelsauce

• Dansk kalveryg, vintergrønt og morkelsauce

• Vildsvin, jordskok og aromatisk sauce

• skagenfisk med variation af kål og smørsauce

dEssErtEr

• æbler som sorbet, råsylteede med sprød kage 

 og lun farinsauce

• Chokoladedessert af Valrhona chokolade

• skyris, lakrids og mælkekaramel

ForrEttEr

• tatar af jomfruhummer, dild og creme double

• skagenfisk, blomkål, og trøffel

• saltet skagenfisk, kål og hollandaise

• Græskarsuppe, urter og smørstegte croutons

• terrine af øko-and, syltede beder og feldsalat

HovEdrEttEr

• Vildtryg, skorzonerrødder, tyttebær og morkelsauce

• Perlehøne, vilde svampe og mild sennepssauce

• oksesteg, beder og trøffelsauce

• stegt skagenfisk, kål og brunet smør

dEssErtEr

• henkogt pære, mørk sukker og varme krydderier

• Chokolade, ingefær og saltede nødder

• Is på grønne frugter, sprød kage, creme double

dECEMBEr · JANUAr · FEBrUArsEPtEMBEr · oKtoBEr · NovEMBEr
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For os betyder helheden alt
Derfor gør vi ekstra meget ud 
af selv de mindste detaljer 

På Ruths hotel kan du vælge mellem 52 værelser og lejligheder 

med i alt 140 sengepladser fordelt på hhv. Ruths hotel, strand-

hotellet, strandhuset og kunstnerhuset. De 2 sidstnævnte er 

smukke huse i den typiske skagensstil indrettet med moderne 

og velfungerende lejligheder og værelser. De ligger begge mellem 

Ruths hotel og strandhotellet.

alle gæster har fri adgang til den helt fantastiske wellness-af-

deling med terapibassin, træning, sauna og dampbad. skønne 

behandlinger og massager tilbydes mod bestilling. Derudover til-

byder vi parkering i stort, lukket og videoovervåget garageanlæg.

uden for højsæsonen giver vi alle gæster, som overnatter i for-

bindelse med selskaber en prisreduktion på værelser, alt efter 

arrangementets størrelse, ugedag og årstid.

Det ligger i vores natur.



Vi er meget stolte af vores 5 stjerner
men endnu mere stolte af de 35, som arbejder her hver dag 
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selskaber og andre arrangementer er normalt af syv timers varig-

hed, med mindre andet er aftalt. alle priser er inkl. blomster og 

menukort. Vinene på vores velassorterede vinkort kan selvfølge-

lig leveres til alle typer af selskaber m.m. Velkomstdrink kan efter 

aftale serveres på stranden eller andre lokaliteter. selskaber og 

arrangementer med musik skal reservere et antal værelser tæt 

på selskabslokalet af hensyn til evt. støjgener. Dette gælder ikke 

sømærket. 

Vi er altid åbne for en snak om, hvilke muligheder du har for at 

holde det perfekte selskab eller bedste arrangement. Ring til vo-

res restaurantchef eller send os en mail, så finder vi helt sikkert 

ud af noget.  

Det ligger i vores natur.



the DoRmY house
uforglemmelig luksus i landlige omgivelser

oplev vores søsterhotel, the Dormy house, som er et typisk en-

gelsk farmhouse i smukke landlige omgivelser med skøn udsigt 

over Cotswold og tæt på byer som shakespeares stratford-upon-

avon og Cheltenham. 

the Dormy house tilbyder 45 individuelt designede værelser, en 

restaurant i topklasse, super konference faciliteter samt mulighed 

for fester og andre arrangementer, der skal være lidt udover det 

sædvanlige. 
It’s all in our nature. 

Ruths hotel · hans Ruths Vej 1 · Gl. skagen · Dk-9990 skagen

telefon +45 9844 1124 · telefax +45 9845 0875 · info@ruths-hotel.dk

www.ruths-hotel.dk

Har I specifikke spørgsmål ang. menuer og andet, spørg da venligst efter vores restaurantchef.

her hvor himmel og hav gavmildt går hånd i hånd
skaber vi spændende muligheder med mere

www.dormyhouse.co.uk


